
נלנליים קשיים יוגוסלביה:
מחי מדיניות לבסס יוגוסלביה ממשלת של נסיונותיה

 זלרתום החופשי, השוק עקרונות על המבוססת רים
מתפת !תעשייתית סוציאליסטית הברה של לצרכיה אותה

יפה. עולים אינם חת,
 אולי אחוז, 50 של לשיעור האינפלציה הגיעה השנה

 אימה מעורר מיספיר אבל הישראלים, עבור נכספת מטרה
אינפל שיעור של יעד על הצהירה הממשלה ביוגוסלביה.

 בעובדה מכירים דובריה אך בלבד, אחוזים 20 של ציה
להשגה. ניתן אינו שהוא

 נאלצה פלאנינץ/ מילדה יוגוסלביה, ממשלת ראש
 לחלוטין הוקפאו והמחירים השכר צנע. מעין על להכריז
 אשראי על קשות הגבלות והוטלו מינהלי, צו בתוקף
בנקאי.

 של הצלחתה בסיכויי ספק מטילים זרים מומחים
 החיצוני בחוב רואים הם החדשה, הכלכלית המדיניות

 כל לאל שישים הגדול, המוקש את יוגוסלביה של הגדול
כלכלית. הבראה של סיכוי

 20 במערב, בעיקר חוץ, למדינות חייבת יוגוסלביה
 אמורה היא הנוכחית הכספים בשנת דולר. מיליארד

עבורה. סכום־עתק דולר, מיליארד 4,2 לנושיה לשלם
 יוגוסלביה, של משאביה הידלדלו מהחובות כתוצאה

 קיים לכן רע. בכל הוא שלה מטבע־החוץ יתרות ומצב
והאבט בייצור האטה בחומרי־גלם, חמור מחסור במדינה

 הכלכלי שהמצב חוששים אירופיים משקיפים גוברת. לה
 של קיומה בעצם הגלומים הקשיים את מחדש יעורר

 האינסטינקטים את מחדש יעוררו היוגוסלבית, הפדרציה
 ויגררו הקרואטיים, התושבים בקרב בעיקר הלאומניים,

 ביוגוסלביה שתסיסה חשש קיים שפיכות־דמים. אפילו
הסובייטים. אולי זרים, על־ידי בענייניה לבחישה תביא

מייצג מ■ את
לואיס? □מנואל

בישר ארצות־הברית ששגריר מדווחת העיתונות
 שלא ארצו ממשלת על לחץ לואיס, סמואל אל,

ישראל. נגד סנקציות לנקוט
 עליה המגן ישראל כידיד כמובן, ייחשב, לואיס

 הזמן שהגיע יתכן הנשיא. של זעמו מפני צרה בעת
 של האינטרס בין הבוטה הסתירה על אותו להעמיד

הממשלה. של זה ובין בישראל, העם
בלתי׳ מילחמה להארכת במישרין סייע לואיס

לואים שגריר
לחפות שיפסיק

 ישראל, על חרפה המעטה ובלתי־צודקת, מוסרית
ל הסיכוי את ומסכלת הבינלאומי, במעמדה פוגעת

 בגין מנחם העמיד למעשה באיזור. אמיתית התפייסות
 עם השלום יחסי המשך את אפילו שאלה בסימן

 שיכול ביותר הפטריוטי שהמעשה יתכן מצריים.
 שיפסיק מלואיס לבקש הוא ־ היום, ישראלי לעשות
 ויפעיל שרון, אריאל של פישעי״המילחמה על לחפות

 מילחמת־ של מיידית להפסקה מישקלו כובד את
לבנון.

 האינטרנציונל:
מפרפר פרס

הבינ למעמדה הנוגע בכל הליכוד לעומת ברור יתרון
 הזה, המישלט את גם להפסיד עלול פרס שימעון לאומי.

 וחסרת- הפחדנית המבחילה, בעמדתו לנקוט ימשיך אם
 ממשלת שמנהלת ההמוני האזרחים רצח כלפי העקרונות

ישראל.

 הסוציאליסטית המיפלגה בתוך כעת המתנהל הוויכוח
 ובין הנציגר, ז׳אק חוץ, לנושאי המזכיר בין הצרפתית

 משקף במיפלגה, השמאלי האגף ממנהיגי מושאן, דידייה
 העבודה מיפלגת של הבינלאומי מעמדה את היטב

היום. הישראלית
 התנגדות מוקדי עדיין קיימים שבמערך טוען, הנציגר
 השמאל, בלבנון. בגין מנחם של הרצחנית למדיניותו

 מצטט המיפלגה, חברי רוב דעת את זה בעניין המשקף
 פרס שימעון של המוצהרות עמדותיו את זאת לעומת
 ראש ליוזמת להצטרף מהצרפתים דורש המילחמה, בזכות

מיפלגת את ולהשעות קרייסקי, ברונו אוסטריה, ממשלת

יפאן:
טכנולוגי פרל־הרבור

עמו 16 השבוע מקדיש ניוזוויק, האמריקאי השבועון
האמ לתעשייה היפאני הטכנולוגי האתגר לתיאור דים

והאירופית. ריקאית
 שיחזור מאפשרת אינה זה במדור הקצרה היריעה

 יש אבל השבועון. של בסיקור־הענק הרבים הפרסים
של המוטו ליפאנים. השבועון גישת בתיאור רב עניין

ומחשב יפאני נזיר
הרכושנות בשירות גיזסנות

הסוציא באינטרנציונל מחברותה הישראלית העבודה
ליסטי.

 הנציגר, העבודה, מיפלגת של שמגינה לציין מעניין
 לאחרונה שקיים בשיחה האמיתי. לאופייה היטב מודע

 שהוא טען חריפות, במילים פרס את גינה קטן עולם עם
הישרא העבודה מיפלגת של שעמדותיה לעובדה מידע

 —־ במחלוקת השנויים הבינלאומיים הנושאים בכל לית
אמריקה עם ביחסים וכלה הקרה המילחמה מסוגיית החל

ם וי ו 1110 ו

הסוציא האינטרנציונל על חרפה ממיטה — הלאטינית
את לבודד שאין הדיעה, את הביע זאת עם ליסטי.
הריא החוגים את לחזק לנסות ויש מהעולם, המערך

שריד. יוסי ח״כ קרי ליסטיים,
 מהאינטר־ ההשעייה הלם ■שרק משוכנעים האחרים כל
מצבה חומרת על העבודה מיפלגת את יעמיד נציונל
היונים. את ויחזק בעולם
זה, בשלב תושעה לא העבודה שמיפלגת להניח יש

סוציאליסטי כגוף חיסולה של היסטורי התהליך אבל
 הוא השלישי, מהעולם ובחלקים במערב־אירופה מוכר

הסוציא באינטרנציונל שהחברות ספק אין בלתי־נמנע.
לה והעניקה העבודה, מיפלגת עבור נכס הייתה ליסטי

 אמריקאי, תעשיין של מפיו ציטטה הוא העיתונאי הטיפול
 משאבי את רבות שנים במשך שניצל גראסר, ג׳וליאן

והצט באסיה, אחרות ובארצות ביפאן הזול כוח־העבודה
 אומר הצהוב״. ״האתגר נגד האזעקה למסע עתה רף

 אלא אינה יפאן נגד הטכנולוגית ״המילחמה :גראסר
 ובין המערב בין החימוש למירוץ תעשייתי שווה־ערך

הקומוניסטי!״ העולם
 בעשור השקיעה יפאן אנטי־יפאנית. פסיכוזה

היפא מהמערב. ידע לרכישת דולר מיליארד 10 האחרון
 איתרה שעבר בחודש תעשייתי. בריגול גם בחלו לא נים

 מידע בהעברת שעסקו עסקים אנשי 12 איי־בי־אס חברת
 אדק־ מזיטאבושי היטאצ׳י היפאניות הענק לחברות ׳חסוי

 בעולמן יום־יומי מעשה אומנם הן כאלה תקריות טריק.
 היו שיפאנים העובדה אבל בעולם, חברות־הענק של

 הפראנויה ואת הגיזענית הנימה את הגבירה מעורבים
 בכלי־התיקשורת היפאני באתגר הטיפול את המאפיינות

במערב.
 במאזן עצומים עודפים על מדווח עצמו ניוזוויק
 הייבוא). לעומת ייצוא עודף (כלומר, היפאני התשלומים

 מיליארד 97 של סכום־עתק יפאן גרפה למשל, ,1978ב־
 הושקע זה מסכום מאוד ניכר חלק תעשייתי. מיצוא דולר

אותו את שיתן סופר־מתוחכם טכנולוגי בפיתוח מחדש
הקרוב. בעשור תיו

ובגרמ בארצות־הברית מכוניות לייצור רבים מיפעלים
במכונ השוק הצפת בשל האחרונות בשנים נסגרו ניה
 חמורות הגבלות הטילו האיטלקים זולות. יפאניות יות
 אין אבל דומה. תהליך למנוע כדי מיפאן ייבוא על

 וגרמניים אמריקאיים אנשי־עסקים של בתפקידם לטעות
 מיפעליהם, את לסגור העדיפו מהם רבים זה. בתהליך

 היפאנים, מתחריהם של במיפעלים כספים ולהשקיע
 זו. במדינה והממושמע הזול כוח־העבודה את לנצל כדי

פועליהם את להסית כמובן, מהם, .מנע לא זה תרגיל
 בוטה. בגיזענות ציני ■שימוש תוך יפאן, נגד המפוטרים

 ההתקפה עדיין קיימת האמריקאי הקולקטיבי בזיכרון
 ניוזוויק .1941 בשנת בפרל־הארבור היפאנית ״הבוגדנית״

 לשרת כדי האנטי־יפאנית בפסיכוזה שימוש עושה עצמו
העצו האבטלה על הזעם את ולווסת רכושניים, אינטרסים

זר. גורם נגד בארצות־הברית כיום השוררת מה

ם חיים ע ר ב


